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Απαλό άγγιγμα, απαλό δέρμα
Οι ξυριστικές μηχανές Philips της σειράς 7000 προσφέρουν απαλό άγγιγμα για ένα βαθύ ξύρισμα. Το σύστημα GyroFlex 2D

προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου σας και ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια με τις κεφαλές

DualPrecision.

Βαθύ και άνετο ξύρισμα

Οι εγκοπές και οι υποδοχές πιάνουν ακόμη και τις πιο κοντές τρίχες.

Οι εύκαμπτες κεφαλές 2 κατευθύνσεων προσαρμόζονται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου

Χάρη στην τεχνολογία Super Lift & Cut, οι λεπίδες ανασηκώνουν τις τρίχες για πιο βαθύ ξύρισμα

Φιλ. με το δέρμα

Κάλυμμα Aquatec για άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Λεία επιφάνεια SkinGlide μικρής τριβής, για ελαχιστοποίηση των ερεθισμών

Εύκολη χρήση

Ένδειξη μπαταρίας 2 επιπέδων με κλείδωμα ταξιδίου

Καθαρίζεται με ένα απλό ξέβγαλμα

Πάνω από 45 λεπτά αυτονομίας, με φόρτιση 1 ώρας

Η βάση φόρτισης διατηρεί την ξυριστική μηχανή συνεχώς φορτισμένη και έτοιμη

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση σε οποιαδήποτε τάση ρεύματος και λεπίδες με δυνατότητα αντικατάστασης
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Χαρακτηριστικά

Κεφαλές DualPrecision

Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα

στις μακριές και τις κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές

κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα

πιο κοντά γένια.

Super Lift & Cut

Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της

ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει

τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο

της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.

GyroFlex 2D

Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα

του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις

καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους

ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.

Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα

σας επιτρέπει να επιλέξετε το ξύρισμα που

προτιμάτε. Μπορείτε να απολαύσετε ένα άνετο στεγνό

ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα με τζελ

ή αφρό ξυρίσματος, για ακόμα πιο απαλά

αποτελέσματα.

Πλήρως πλενόμενη ξυριστική μηχανή

Απλά ανοίξτε τις κεφαλές και ξεπλύνετε τις καλά με

νερό βρύσης.

SkinGlide

Η χαμηλής τριβής ξυριστική επιφάνεια SkinGlide

γλιστράει απαλά στο δέρμα σας, επιτυγχάνοντας ένα

εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα.

45 λεπτά αυτονομίας

Η ισχυρή, ενεργειακά αποδοτική μπαταρία ιόντων

λιθίου παρέχει περισσότερο χρόνο αυτονομίας ανά

φόρτιση. Μετά από φόρτιση μίας ώρας, θα έχετε έως

και 45 λεπτά αυτονομίας. Με μία φόρτιση 3 λεπτών

θα έχετε αρκετή αυτονομία για ένα ξύρισμα.

Ένδειξη μπαταρίας δύο επιπέδων

Η οθόνη LED πολλαπλών επιπέδων σας ενημερώνει

όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, όταν

χρειάζεστε νέα κεφαλή και όταν το κλείδωμα

ταξιδίου είναι ενεργοποιημένο. Το κλείδωμα ταξιδίου

αποτρέπει την κατά λάθος ενεργοποίηση της

συσκευής. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για 3

δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα

ταξιδίου, έτσι ώστε το προϊόν να μην μπορεί να

ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Όταν το κλείδωμα

ταξιδίου είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται ένα

κόκκινο σύμβολο κλειδώματος.

Βάση φόρτισης

Η πτυσσόμενη βάση φόρτισης έχει σχεδιαστεί ώστε

να χωρά ακόμα και στους πιο περιορισμένους

χώρους, για να φορτίζετε τη συσκευή όπου θέλετε

και να τη μεταφέρετε εύκολα μαζί σας όταν

ταξιδεύετε.

Ανθεκτικότητα

Όλες οι ξυριστικές μηχανές της εταιρείας μας

συνοδεύονται από διεθνή εγγύηση 2 ετών και είναι

συμβατές με τις τάσεις δικτύου όλων των χωρών.

Οι ανθεκτικές τους λεπίδες χρειάζονται

αντικατάσταση μετά από 2 ολόκληρα χρόνια.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Απόδοση ξυρίσματος

Παρακολούθηση περιγράμματος: Παρακολούθηση

περιγράμματος GyroFlex 2D

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα DualPrecision,

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Περιποίηση δέρματος: SkinGlide

Ευκολία στη χρήση

Φόρτιση: 1 ώρα, Επαναφορτιζόμενο, Γρήγορη

φόρτιση 3 λεπτών για 1 ξύρισμα

Χρόνος ξυρίσματος: Έως και 45 λεπτά

Οθόνη: Ένδειξη μπαταρίας δύο επιπέδων, Ένδειξη

πλήρους στάθμης μπαταρίας., Ένδειξη χαμηλής

στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη φόρτισης, Ένδειξη

γρήγορης φόρτισης

Καθάρισμα: Πλένεται

Σχεδίαση

Φινίρισμα: Διακοσμητικός δακτύλιος από σαγρέ

χρώμιο

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού, Προστατευτικό

κάλυμμα

Βάση: Πτυσσόμενη βάση φόρτισης

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Σέρβις

Διετής εγγύηση: Και

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικαθιστάτε κάθε 2 έτη με

RQ11
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